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VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST I KORTHET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för 110 000 invånare i
Alvesta kommun och Växjö kommun. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skydda och rädda människor,
egendom och miljö. Varje dag, året runt, har vi beredskap för att rycka ut när det oväntade händer. Vi arbetar
också för att minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar.

Värends Räddningstjänstförbund kan lägga ytterligare ett år bakom sig. Ett år som bland annat handlat om
samverkan. Dynamisk resurshantering (DRH) och Räddsam Kronoberg har på flera sätt förenat länet och ett
gränsöverskridande samarbete mellan kommunerna.

VISIONEN

SKYDDSAVDELNINGEN

Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt
samhälle - för alla

Skyddsavdelningen ansvarar för det
förebyggande arbetet inom Värends
räddningstjänst.

Vi ska nå vår vision genom att vara aktiva i
samhället, ha ett engagerat ledar- och medarbetarskap samt ha beredskap för framtiden.

DEN POLITISKA STYRNINGEN
Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion som består av sex ledamöter och sex
ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare
är utsedda från respektive kommuns kommunfullmäktige. Ordföranden utses av Växjö
kommunfullmäktige och vice ordförande av
Alvesta kommunfullmäktige.
Direktionen beslutar om budget, mål och
inriktning av verksamheten samt principiella
myndighetsärenden. Under direktionen är
förbundschefen ansvarig som verkställande
tjänsteman.

I avdelningens arbete ingår bland
annat att informera och utbilda, genomföra tillsyner, besluta om tillstånd
till hantering av brandfarliga och
explosiva varor och hantera remisser.
OPERATIVA AVDELNINGEN
Operativa avdelningen är den utryckande delen av organisationen och
den utgörs av en heltidsstation, åtta
deltidskårer och två räddningsvärn,
varav ett frivilligt.
Arbetet inom enheten består bland
annat av räddningsinsatser vid
olyckor och förberedelse genom
utbildning och övning.

ORGANISATIONEN

Avdelningen stödjer övriga
organisationen i bland annat
driftfrågor, utbildning- och
kompetensutveckling för
förbundets personal samt
upphandlingsfrågor.
Övningsanläggningen
Nothemmet och dess personal organiseras här.
Arbetet inom avdelningen
består bland annat av metodutveckling, underhåll av materiel, fordon och lokaler samt
planering och genomförande
av övningar, utbildningar och
fys- och läkartester.

Lammhult

Deltidsstation

Väg 23

Organisationen utgörs av fem avdelningar;
förbundsledning, förbundskansli, operativ
advelning, skyddsavdelning och avdelning
för stöd och kompetens.

Braås

Deltidsstation

Moheda

Deltidsstation

Ett viktigt arbete med värdegrunder
har under året färdigställts. Nu återstår att efterleva detta.

FIP har nu införts på samtliga deltidsstationer och bedöms fungera bra.

Utmaningarna inför framtiden är
bland annat ökad jämställdhet och
mångfald i personalgrupperna,
fortsatt föryngring av fordonsparken
samt fortsatt en ekonomi i balans.

Förbundet har trots flera större insatser
under året lyckats hålla tilldelade medel
på en rimlig nivå.
Under året har personalrekrytering
påbörjats med anledning av pensionsavgångar. I likhet med tidigare år finns fortfarande vakanser på vissa deltidsstationer.

Rottne

Deltidsstation

Vi ska fortsätta arbetsmiljöarbetet
med bland annat friska brandmän
och säkerhet vid händelser, för att på
så sätt ytterligare minska riskerna för
sjukdom och skador i arbetet.

Jag och direktionen vill tacka
medlemskommuner och personal
för ett gott samarbete under 2016.

Sigvard Jakopson
Ordförande i förbundsdirektionen

HÄNDELSER UNDER ÅRET
LÅNGA OCH
KRÄVANDE INSATSER
Efter att de senaste åren varit förskonade från större, långvariga insatser
drabbades vårt område under 2016 av
ett flertal stora händelser.
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Sammanlagt arbetar runt 250 personer hos
oss. Det inkluderar såväl brandmän på heltid
och deltid, brandingenjörer, administrativ
personal och övriga specialistfunktioner.

FÖRBUNDSLEDNINGEN
Förbundsledningen utgörs av förbundschefen
och räddningschefen.

AVDELNINGEN FÖR STÖD
OCH KOMPETENS

Under året drabbades vi av ett antal större bränder, med resurskrävande insatser
och stora skador på fastigheter som följd.

Det ökade antalet händelser verkar
ha varit en trend även i andra delar av
landet. SOS Alarm meddelade att de
aldrig tidigare haft över 400 räddningstjänsthändelser per månad över
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län,
vilket de hade under maj och juni.

Här följer några korta beskrivningar
av årets största och mest resurskrävande insatser.

Delar av skolan fick stora brandoch vattenskador medan andra
delar klarade sig undan lågorna.

BRAND I FRISKOLA

Branden visade sig ha startat genom skadegörelse/barn som lekt
med eld.

Det var på midsommardagen som
Islamiska skolan i Växjö började
brinna. Larmet kom till SOS vid strax
efter halv nio på kvällen och när
räddningsstyrkan var på plats brann
det redan kraftigt. Under hela kvällen
och en bra bit in på söndagsmorgonen kämpade cirka 25 brandmän
med att försöka släcka elden.

BRAND I SÅGVERK
Två dagar efter skolbranden i Växjö
var det dags för nästa stora händelse. En lastmaskin orsakade en
kraftig brand i en spånlada på ett
sågverk i Moheda.
Fortsättning på nästa sida.
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Alvesta

Deltidsstation

Väg 25

FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundskansliet tillhandahåller administrativ
service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare, medborgare och
politiker.

Växjö
Heltidsstation
Deltidsstation

Vislanda

Väg 25

Deltidsstation

Grimslöv

Räddningsvärn
Väg 23

Ingelstad

Deltidsstation

Västra Torsås

Frivilligt räddningsvärn
Väg 122
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Väg 126

Branden på Islamiska
skolan. Foto: Carl Carlet
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Branden spred sig till delar av ett
såghus och våra styrkor jobbade hårt
tillsammans med sågverkets personal
med att begränsa skadorna och släcka
branden. Under kvällen och natten
kämpade fem brandstyrkor med runt
30 brandmän med släckningsarbetet.
Insatsen blev lyckad och trots att ladan
där branden startat blev totalförstörd
räddades stora värden i de angränsande byggnaderna.
BRAND PÅ AVFALLSANLÄGGNING
I augusti fick förbundet en större
brand i osorterat byggavfall på en
avfallsanläggning i Gottåsa. Den stora
branden föregicks av ett flertal mindre
händelser. Vår personal hade varit på
platsen hela åtta gånger under våren
och sommaren innan det slog till på
allvar.
Insatsen blev både långvarig och resurskrävande och personal från andra
räddningstjänster i länet hjälpte till att
bekämpa branden.

Personal från vår organisation var
verksamma med ledningsstöd i
form av personal och fordon från
onsdagskvällen fram till söndagen
då räddningstjänstarbetet avvecklades.

FÖRORENAT VATTEN EFTER
BRANDSLÄCKNING
Tyvärr fick vår insats vid såverksbranden i Moheda ett tråkigt efterspel. Av misstag hade det i samband med släckningsarbetet tryckts
in vatten från den närliggande ån i
det kommunala dricksvattennätet.
Olyckan skedde när räddningspersonalen blev tvungna att hämta
vatten samtidigt från ån och brandposterna i området för att kunna
släcka branden.
Ett antal fastigheter drabbades av
illaluktande och missfärgat vatten
och de boende blev uppmanade
att koka vattnet innan användning.

AKTIV MOT BRAND
Aktiv mot brand är en nationell kampanj som vill både påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma och öka
antalet som regelbundet testar sin
brandvarnare. Kampanjen är en långsiktig satsning och startade 2012.
Olika lokala, regionala och nationella
aktörer som på olika sätt arbetar med
brandskydd i bostäder kan delta.
Vi brukar delta i kampanjen kring
advent och jul, då brandvarnardagen
infaller och antalet bränder i hemmen statistiskt sett ökar, och gjorde
så även 2016. Kampanjmaterial i
form av informationsannonser och
filmer visades på storbildsskärmar i
Växjö centrum, på flygplatsen och på
tv-skärmar i den nyöppnade bowling- och spelhallen i Växjö. Kampanjfilmen visades även i stadsbussarna.
Materialet spreds också via våra egna
kanaler på vår webbplats och facebooksida.
Kostnaderna för synlighet på de digitala skärmarna delades med Brandskyddsföreningen Kronoberg.

NY AVDELNING
Från och med 2016 har organisationen en särskild avdelning för stöd
och kompetens. Avdelningens personal utgörs av bland annat insatsledare, kombibrandmän och servicemän.
Ögonblicksbild från
branden på ATA Timber i
Moheda. Foto: Carl Carlet

SKOGSBRAND - FETTJE MOSSE,
LJUNGBY KOMMUN
Den första juni utbröt en brand på
Fettje mosse i Lidhult, Ljungby kommun. Branden spred sig snabbt sedan
det första larmet vid lunchtid. Då rörde
det sig om en yta på 50 gånger 50
meter. Strax före klockan 18 var brandområdet en kvadratkilometer stort och
det fortsatte att öka.
Tillsammans med flera andra organisationer var vi med och hjälpte Ljungby
räddningstjänst att bekämpa branden.
Det var samverkan både ute i skog
och mark och på ledningsplats genom
ledningsstöd.
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VA-produktionen i Alvesta kommun
blev tvungna att spola rent ledningsnätet och rena vattnet för att
återställa kvalitén på dricksvattnet.
För att något liknande inte ska
kunna hända igen beslutade vi att
omgående köpa brandposthuvud
med backventil till förbundets
samtliga släckfordon. Backventilen
hindrar vatten utifrån att tryckas in
via brandposten. De brandposthuvud som användes i Moheda hade
ingen backventil.
Båda medlemskommunerna har
informerats om händelsen och de
åtgärder som vidtagits.

Tipspromenad med
brandskyddstema, i
samband med öppet hus
på Växjö brandstation.

Avdelningen stödjer övriga organisationen i bland annat driftfrågor,
utbildning- och kompetensutveckling för förbundets personal samt
upphandlingsfrågor. Nothemmet
och dess personal organiseras också
under denna nya avdelning.

FÖRSVARS- OCH
BLÅLJUSDAG
Vi är många som arbetar tillsammans
när allvarliga kriser uppstår i samhället. Den 23 april fick medborgarna
möjlighet att träffa oss alla. Då arrangerade försvarsmakten en försvars- och blåljusdag på stortorget i
Växjö som vi deltog vid.
Syftet med dagen var att ge allmänheten information om verksamheterna samt att även rekrytera för
nuvarande och framtida behov.
Representanter från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Polisen, Region
Kronoberg, Värends Räddningstjänst,
frivilliga försvarsorganisationer, och
Sjöräddningssällskapet fanns på plats
med utrustning och visade exempel
på hur vi löser uppgifter tillsammans.

prova larmkläder och sitta i brandbilen, släcka en liten brand, ta sig
genom en hinderbana, gå tipspromenad med mera. För många av de
yngre besökarna var höjdpunkten
godisregnet som föll från stegbilens
upphissade korg.
Sammanfattningsvis var arrangemanget var mycket lyckat och det
kom betydligt fler besökare än vad vi
hade räknat med!

Vi deltog med utryckande styrka och
förevisade bland annat insats vid
trafikolycka med klippning av biltak.

NY HÄNDELSERAPPORT
I början av 2016 bytte vi inrapporteringsmiljö för rapportering av insatser. En förändring som alla Sveriges
räddningstjänster gick igenom.
Den nya miljön, som har tagits fram
av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB), omfattar mer
än bara det som räddningstjänsten

gjort under sin insats. I den dokumenteras även orsaker, händelseförlopp och de drabbade personernas
agerande innan räddningstjänstens
ankomst, tillsammans med händelsens konsekvenser och vilka lärdomar
hela sammanhanget kan ge. I samband med bytet ändrandes också
benämningen från insatsrapport till
händelserapport.

SVENSKA BRANDMÄN OMKOMNA VID RÄDDNINGSARBETE
Det gångna året avled tre svenska
brandmän under räddningsinsatser.
De tragiska händelserna inträffade kort efter varandra i början
av året i olika delar av landet. Två
av brandmännen avled efter att ha
blivit påkörda av bilister, den tredje
träffades av en mittvajer som brast.
Gemensamt för olyckorna var att de
inträffade på vägar, i samband med
räddningsarbete efter trafikolyckor.
Händelserna berörde och påverkade
hela den svenska räddningstjänsten.
Samtal och diskussioner om hur säkerhet och arbetsmiljö kan bli bättre
har därefter förts både i media och
politiskt. Många räddningstjänster,
däribland vi, har sett över sina rutiner
för avstängning av vägar och den
utrustning och de metoder som kan
användas för att skydda brandmännen när de arbetar i utsatta situationer.

Tillsammans för stöd vid kris och krig. Annonsbild som användes
för att markandsföra den försvars- och blåljusdag som anordnades
på Stortorget i Växjö i april 2016. Foto: Martin Eneborg

ÖPPET HUS
Under påsklovet, den 29 mars,
arrangerades ett mycket välbesökt
öppet hus på brandstationen i Växjö.
Initiativet till dagen togs av ambassadörerna och det var också de som
planerade och höll samman arrangemanget. Uppskattningsvis kom
omkring tusen besökare under de tre
timmar stationen hölls öppen.
Förutom rundvandring i byggnaden
och visning av bamsefilmen fanns
det också möjlighet för besökarna att
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Home insurance
Home insurance provides good basic protection financially
for the home and for individuals.

PROJEKT OCH
UTVECKLINGSARBETEN
FIP PÅ SAMTLIGA ORTER
UTANFÖR VÄXJÖ CENTRUM
Under våren infördes resursen första
insatsperson (FIP) på förbundets stationer i Rottne och Moheda.
FIP innebär att en deltidsanställd
styrkeledare eller arbetsledare har
beredskap och tillgång till ett mindre
utryckningsfordon hela dygnet. FIP
kan köra direkt till olycksplatsen utan
att åka via sin brandstation och kan
därför vara på plats snabbare och
vidta de första viktiga åtgärderna.
En utvärdering av verksamheten visar
att arbetssättet möjliggör snabba
insatser som kan bidra till kostnadseffektivitet. I genomsnitt är resursen på
olycksplats tre minuter innan huvudstyrkan. Vid flera lamtillfällen har FIP
själv kunnat lösa situationen. Övriga
styrkan har då kunnat undvika utryckningskörning.

Arbetet inom organisationen har,
liksom året innan, till delar finansierats av centrala projektmedel från
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB.
Inom nuvarande projekt och framtida
drift räknar länets förbund och kommuner med positiva effekter inom
såväl verksamhet, effektivitet och
ekonomi.

NOTHEMMET EXPANDERAR
Ett nytt arrendeavtal gällande förbundets övningsanläggning Nothemmet
tecknades under året. Det nya avtalet
innebär bland annat att den arrenderade ytan ökar från 15 000 till 40 000
kvadratmeter. Den utökade ytan ska
användas till att ytterligare förbättra
våra interna övningar och utbildningar, samt möjliggöra en vidare satsning
på den externa kursverksamhet som
också bedrivs på området.

Förbundets nya FIP-bilar.
T.v. Rottnes, t.h. Mohedas.

FIP finns sedan 2009 på förbundets
brandstationer i Alvesta och Ingelstad
och sedan våren 2015 i Vislanda, Braås
och Lammhult. När resursen nu även
finns i Rottne och Moheda är förbundets ”FIP-verksamhet” utbyggd till
att omfatta samtliga deltidsstationer
utanför Växjö centrum.

RÄDDSAM KRONOBERG
Arbetet med den länsövergripande
samverkansorganisationen för räddningstjänst har under året fortsatt på
ett positivt sätt. I september formaliserades Räddsam Kronoberg som en
ekonomisk förening.
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NY BRANDBIL HAR
TAGITS I BRUK
I maj driftsattes heltidsstyrkans nya
brandbil (1010). Med den nya bilen
introducerades även ett nytt släckverktyg: en skärsläckare.
Skärsläckartekniken kan beskrivas
som en vattenblandning som med
högt tryck pressas ut genom ett
munstycke. Med vattenstrålen
kan brandmännen snabbt ta hål i
byggnader och på ett säkert sätt
bekämpa en brand från utsidan av
ett brandutsatt utrymme.

You need home insurance even if you only have a temporary
residence or if you think your possessions are not very valuable.

En annan nyhet på bilen var X-Fog.
X-Fog är en ny typ av medel som
fungerar som en brandimpregnering och tillsätts till släckvattnet. Det
höjer släckeffektiviteten och hindrar
återantändning vid bränder i så kal�lade fibrösa material (exempelvis trä,
papper och textil).

UPP I RÖK
Under hösten genomfördes och
avrundades första delen av utbildningen ”Upp i rök” i samverkan med
Växjö kommuns utbildningsförvaltning, fritidsgård, fältorganisation
och polisen.
Det är en utbildning som riktar sig till
ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt
ungdomarnas eget beteende och
handlande. Efter att utbildningskonceptet testats på två skolor under
2015 beslutade Växjö kommun att
samtliga elever i årskurs sju ska genomgå utbilningen.

Testet löpte under tre månader och
utvärderades sedan. Utvärderingen
visade att tjänsten hade fyllt sitt syfte
och det beslutades att vi fortsätter
med den i väntan på ett inre befäl
eller motsvarande lösning.

DYNAMISK RESURSHANTERING (DRH)
I april startade vi tillsammans med
övriga räddningstjänster i länet
införandet av DRH, ett nytt sätt att
larma ut våra räddningsstyrkor till
inträffade händelser. Det nya systemet innebar en stor omställning
för den utryckande verksamheten.
Förändringen var den största som
genomförts på 30 år. Satsningen bedöms på sikt ge samhällsekonomiska
vinster i form av kortare responstider
och optimerat resursutnyttjande.

Under veckorna 38-40 utbildades
totalt 21 klasser från Bergundaskolan,
Norregårdskolan och Fagrabäckskolan på vår övningsplats Nothemmet.
Resterande klasser kommer att gå
utbildningen vårterminen 2017.

Övergången innebar i praktiken en
förflyttning från utlarmning baserad
på områdesgränser till att mer fokus
nu läggs på att larma rätt förmågor
i form av fordon, utrustning och
kompetens för det aktuella uppdraget. Det har också inneburit en
gemensam larmplan för hela länet.
Att närmaste styrka eller specialenhet
larmas oavsett geografisk-, kommunal- eller förbundstillhörighet.

Upp i rök är en halvdagsutbildning
som består bland annat av individoch gruppstärkande övningar. Våra
ambassadörer och polisens volontärer fanns på plats och stöttade
instruktörerna.

Länets räddningstjänster har gemensamt under Räddsam Kronobergs
paraply specificerat vilka resurser
som behövs för att klara av en viss
typ av händelse oavsett var i länet
den inträffar.

Home insurance covers:
 Burglary
 Fire
 Water damage

Den första tiden var arbetsam för alla
organisationer och det tog fram till
midsommar innan vi, efter att antal
korrigeringar, fick systemet att fungera på ett bra sätt.

Hemförsäkring
Hemförsäkringen ger ett bra ekonomiskt grundskydd för
hem och person.

HOME FIRE SAFETY

If you do not have home insurance, you must personally cover the
costs resulting from a fire.

Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig
bostad eller om du inte tror att dina saker har så högt värde.

hemförsäkring
ersätter
Most En
accidents
and fires
occur vid:
in the home. Many fires are preventable by reviewing fire safety at home. But if an
 inbrott
accident
would happen, it is good to know how to act. To increase your safety, we want to provide you with
 brand and advice about what you should think about and what you can do yourself in your home.
information
 vattenskador
With the right knowledge, you can identify and address the fire risks in your
home and thus
prevent
accident from occurring.
Om du inte har någon hemförsäkring
får du
själv ståanför
kostnaderna
vid en eventuell
brand. information about fire detectors, firefighting equipment,
This compendium
includes

تأمين السكن

evacuation, fire prevention And home insurance.

. والشخص
The Fire and Rescue Service – what do we
do?التأمين على السكن يوفّر الحماية االقتصادية للمنزل

För att öka din trygghet vill vi ge dig information och råd om vad du bör tänka på och vad du kan göra
själv i din bostad. Med rätt kunskap kan du hitta och åtgärda brandriskerna i ditt hem och på så sätt
förhindra att olyckan inträffar.
Powder is the mostHär
effective
extinguishing
hittar du
information om brandvarnare, släckutrustning, brandförebyggande åtgärder,
agent and it is easy to use.
utrymning och hemförsäkring.

Do you have

Dry powder extinguisher

حاالتaفيworking
التأمين يغطي
fire السرقة
detector?
Räddningstjänsten
- vad gör vi?
 الحريقA fire detector is the absolute best life insurance you
الناجمة عن المياه
االضرار
can have.
The- fire detector reacts to heat and smoke
A large part of the Fire and Rescue Service mission is to prevent accidents
Värends
din säkerhet och
.تتكفل أنت بدفع جميع تكاليف االضرارعند وقوع حريق
سكنRäddningstjänst
تأمين
 يكنyou
 لمjobbar
 اذearlyför
andلديك
warns
so that you have time to

24 hours a day, every day and all year round, firefighters are ready to
respond to help you if you or someone in your vicinity become exposed to
fire, get into a car crash, experience sudden cardiac arrest or be involved in
another accident in which life, property, or the environment is threatened.
occurring. The Fire and Rescue Service focuses on prevention through
training courses, information and supervision.

Värend Fire and Rescue Service recommends
a 6 kg dry powder extinguisher, at least with
the efficiency class 43A233BC.

الحريق
تأمين المنزل من
Har du en
If you have limited strength and mobility, a small
fire extinguisher may be an option.

hjälper dig om olyckan skulle vara framme.
extinguish the fire or get to safety.
24 timmar om dygnet, alla dagar, året runt finns brandmän redo att
Värend Fire and Rescue Service recommends that you
rycka ut för att hjälpa dig om du, eller någon i din närhet, skulle
have at least one fire detector on each floor and one in
utsättas för brand, krocka med bilen, få ett plötsligt hjärtstopp eller
every
room
where someone
sleeps.
annan olycka
där
liv, egendom
eller miljö
är hotat.

AMBASSADÖRSPROJEKTET

Värend Fire and Rescue Service is a municipal association responsible for
emergency services in Växjö Municipality and Alvesta Municipality.

fungerande
brandvarnare?

المنازل
The dry powder extinguisher should be easily accessible
andاغلبية الحرائق تقع في
.المنزلshould
االطفاء في
بوجود معد
everyone in the family
knowّات
where
it is. بإمكانك تفادي وقوع الحرائق وذلك

In apartment buildings,
theärproperty
owner
is
والنصائح
En stor del av räddningstjänstens
uppdrag
att förhindra
attلمعرفة.
responsible for at least
one
fire detectorgenom
being installed
olyckan inträffar. Räddningstjänsten
jobbar
förebyggande
in the home.
You as tenant
must ensure that it works.
utbildning,
information
och tillsyn.
Test your fire detector once a month and if you are
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för
away for a longer period. Also make sure to clean it
räddningstjänsten i Växjö kommun och Alvesta kommun.
regularly. A fire detector works better if it is clean and
free from dust.

Learn more about fire safety and what we do. Go to www.vrtj.se

BRANDSÄKERHET I HEMMET
De flesta olyckor och bränder sker i hemmet. Många bränder går att förebygga genom att se över
brandskyddet hemma. Men skulle olyckan vara framme är det bra att veta hur du skall agera.

انت بحاجة الى تأمين سكن حتى عند تواجدك في سكن مؤقت اوحسب تفكيرك بعدم
. االستهانة بقيمة االثاث الذي لديك

Värend Fire and Rescue Service works to ensure your
safety and helps you if an accident should happen.

En brandvarnare är den absolut bästa livförsäkring

باالمان اكثر نقّدم لكم المعلومات
لتزويدكم
.ماعليك القيام بهreagerar
المهم معرفة
حادث من
في حالة وقوع
du kan
ha. Brandvarnaren
på värme
och
Fire blanket
الضرورة
المنزل
فعله في
ماذا بإمكانكم
rök och varnar dig tidigt
för att عند
du ska
hinna
släcka

Pulversläckare
Pulver är det mest effektiva släckmedlet
och det är lätt att använda.
Värends Räddningstjänst rekommenderar
en pulversläckare på 6 kg med lägsta
effektivitetsklass 43A233BC.

Har du nedsatt styrka och rörlighet kan en
sättato
dig i säkerhet.
A fire blanket caneller
be used
mindre brandsläckare vara ett alternativ.
هذه الخالصة من المعلومات تحتوي على
smother smaller
can,
for
Värends
räddningstjänst
du har
السكنfires.
 تأمينIt,الحرائق
ط ُرق معالجةrekommenderar
, اإلخالء,اإلطفاءattُعدات
 م,جهاز اإلنذار
Brandsläckaren ska vara lättåtkomlig och alla i familjen ska
example, be usedminst
for fires
in the
en brandvarnare
på varje våningsplan samt en
veta var den finns.
kitchen or if someone's
clothes
brandvarnare
i varje rum där någon sover.
catch fire.
I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att minst
المدني تعمل من اجل سالمتك ومساعدتك في حال وقوع حوادث
الدفاع
Can you och
hear vår
whenverksamhet
your fire detector
alarm sounds, day
Läs
merمديرية
om brandskydd
på www.vrtj.se
brandvarnare
Pull out the blanketenwith
the help offinns i bostaden. Du som hyresgäst ska
and night? Remember that closed doors can muffle the
se till att Remember
den fungerar. Testa din
brandvarnare
en gång
i هي االكثر فعّالية
the handle on the blanket.
 لدينا رجال ا طفاء مستعدين للمساعدة في حال نشوب, ساعة في اليوم كل ايام السنة٣٣
.اإلستعمال
الحريق وسهلة
إلخماد
Med en brandfilt kan du kväva
sound.
när du varit hemifrån en längre tid. Se
to protect yourselfmånaden
and youroch
hands.
حريق او اصطدام سيارة وفي حال توقف قلب انسان بشكل مفاجئ واي مساعدة اخرى في
طفاية البودرة
الدفاع المدني تنصح بإستعمالmindre
 مديريةbränder. Den kan till
även till att rengöra den regelbundet.
En brandvarnare
exempel användas för bränder i
Place it firmly overfungerar
the fire and
push
bättre
omdown
den ärwith
ren your
och frihands
)från
كفائةdamm.
الست كيلو غرام مع ادنى فئة
ذات
واالرواح. حال تضرر البيئة
افضل وسيله
 هوof
اإلنذار
 جهازto smother the fire..(٣٤A٣٤٤BC
köket eller om det brinner i
on top
the blanket
The fire blanket
Where can I buy fire safety equipment?
Hör du när din brandvarnare larmar, dag som natt?
någons kläder.
الجهاز يتأثر بالحرارة والدّخان وينبهكم مبكر ًا
لحمايه
should.حياتك
be located
in the kitchen.
.جزء كبير من مهام مديرية الدفاع المدني هو منع وقوع الحوادث
Fire detectors, dry powder extinguishers and fire blankets are
Tänk på att stängda dörrar kan dämpa ljudet.
حريق
طفاية
استعمال
يمكنك
بالحركة
صعوبة
لديك
 كانut
 اذاfilten med hjälp av handtagen
Dra
.امن
مكان
الى
الذهاب
او
الحريق
الطفاء
حريق
حصول
عند
found at most stores and supermarkets. Your insurance company
Värend Fire and Rescue Service recommends a fire blanket
.نحن نعمل بشكل كبير لمنع الحوادث من خالل التعليمات والمالحظات والمعلومات
filten. Tänk på att skydda dig
 ينبغي على كل افراد العائلة ان يتمكنو من الوصولpå
صغيرة
can give you good tips on manufacturers and retailers.
that is 120x180 cm.
själv
مديرية الدفاع المدني هي اتحّاد بلدي ومسؤول عن الدفاع المدني في مدينتي فيكشو والفيستا
مديرية الدفاع المدني تنصح بوجود جهاز واحد على االقل في كل
.الطفاية بسهولة ومعرفة مكانها
الىoch dina händer. Lägg den
bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå
Var
finns
brandskyddsprodukter
att
köpa?
غرفة
وجهاز فيFagrabäcksvägen
طابق من المنزل
Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
Värends Räddningstjänst, Box 1232,.نوم
351 12
Växjö كل
Besöksadress:
7 (infart Norrtullsgatan)
filten för att kväva branden. Brandfilten bör vara placerad i
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se
köket.
Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt finns hos de

ماذا تفعل مديرية الدفاع المدني؟

(Se även redovisningen ”Ambassadörsprojektet i siffror”, sid 8)

Det ambassadörsprojekt som förbundet startade hösten 2015 skulle
enligt projektplan slutföras i augusti
2016. Innan projekttidens slut ställde
vi frågan till Växjö kommun om det
fanns möjlighet att fortsätta, med
tanke på de positiva effekter arbetet
hade gett. Projektet fick tyvärr inte
några ytterligare ekonomiska medel
från Växjö kommun men vi valde att
tillsammans med förvaltningen för
arbete och välfärd låta projektet löpa
på med tidigare bemanning till och
med december 2016. Vid årsskiftet
avslutades projektet.

هل لديك جهاز إنذار
في المنزل؟

طفاية الحريق _بودرة
Brandfilt

بطّانية الحريق

flesta butiker och stormarknader. Ditt försäkringsbolag
Värends räddningstjänst rekommenderar en brandfilt
في األبنية السكنية مسؤولو دائرة السكن ملزمين بوضع جهاز واحد على
kan ge bra tips
omيمكننا
tillverkare
som är minst 120x180 cm stor.
إخماد
الحريقoch
ّانيةåterförsäljare.
بإستخدامنا بط
.االقل في كل شقة
.الحرائق الصغيرة
 جرب جهاز. كصاحب الشقة عليك ان تتاكد من ان الجهاز يعمل
Värends Räddningstjänst,
Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
اخماد
استخدامها في
بإستطاعتنا ايضا
االنذار لديك مرة في الشهر او عند تركك المنزل فترة طويلة
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se
حرائق المطبخ او عند نشوب حريق في
تأ كد من نظافة الجهاز باستمرار النه يعمل بشكل افضل عندما يكون
مالبس احد ما
.نظيف وخالي من الغبار

Läs mer om brandskydd och vår verksamhet på www.vrtj.se

Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se

هل تسمع جهاز االنذار ينبهك في الليل كما في النهار ؟
.فكر بان االبواب المغلقة تتسبب بانخفاض صوت االنذار

اين تُباع معدّات الحماية من الحرائق؟
. اجهزة اإلنذار والط ّفاية متوفرة بأغلبية محالت السوبر ماركت
.شركات التأمين تقوم بتقديم النصائح حول المصنعّين للنوعية االفضل

Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
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Projektet har drivits med stöd av
Urbana medel som beviljats av Integrationskommittén samt nystartsjobb
från arbete och välfärd. Inom projektet har en mängd olika aktiviteter
genomförts: hembesök, utbildning av
kommunens femteklassare, medverkan vid mässor, närvaro på fritidsgårdar, information vid asylboende,
studiebesök, med mera.
Inför varje hembesök har ambassadörerna, cirka en vecka innan, meddelat
de boende att och när de kommer att

طريقة استعمال البط ّانية هي بسحب القطع
السوداء المبينة في الصورة ادناه فكّر
.بحماية نفسك ويديك
.ضع البط ّانية على مكان الحريق واضغط عليها بيديك الخماد الحريق

.عليك االحتفاظ بها في المطبخ
سم٠٨١ في٠٣١ مديرية الدفاع المدني تنصح ببط ّانية قياس

Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
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Broshyren ”brandsäkerhet i
hemmet” översattes till tre språk
och delades ut när abassadörerna
gjorde hembesök.

göra besök på den aktuella adressen. Förutom information om brandskydd och säkerhet har ambassadörerna också haft med sig batterier
till brandvarnare. Detta för att direkt
kunna åtgärda mindre brister i brandskyddet. Kommunala bostadsbolag
har tillhandahållit batterier.

SAMBRUK
I april 2016 inbjöd förbundet politiker
och tjänstemän till en studieresa till
Varberg och Räddningstjänsten Väst.
Syftet med resan var att på plats studera hur Räddningstjänsten Väst har
arbetat med det så kallade ”breddade
uppdraget” eller samutnyttjande av
kommunala resurser.
Fortsättning på nästa sida.

INSATSLEDARE SOM
MEDLYSSNARE
Under hösten testade vi SOS Alarms
tjänst medlyssning. Tjänsten innebär
att insatsledaren bär en extra telefon och blir uppringd av SOS under
pågående larmsamtal om en olyckshändelse eller brand.
Insatsledaren får lyssna när uppringaren beskriver vad som hänt och kan
på så sätt tidigt bilda sig en uppfattning om händelsens allvarlighetsgrad
och var det inträffat. SOS räddningsåtgörare kan också överlägga med
räddningstjänsten och avgöra vilka
åtgärder som är lämpliga att vidta.
Medlyssningen är ett steg mot det
inre befäl som önskas men som vi för
tillfället inte har möjlighet att införa.

Skärsläckarutbildning. Innan den
nya brandbilen driftsattes utbildades aktuell personal i det nya
släckverktyget.
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På vilket sätt kan vi och våra medlemskommuner samverka i olika frågor? Vad
har vi för möjligheter att samverka och
få mest nytta för medborgarna av befintliga skattemedel? Inom Räddningstjänsten Väst arbetar de med natthemtjänst, säkerhet, beredskap, folkhälsa och
larmmottagning som några exempel.
Efter studieresan har tjänstemän från
medlemskommunerna och förbundet
träffats vid ett par tillfällen för fortsatt
dialog. Var och en har lyft frågan till
politiken och arbetet fortsätter 2017.

TILLSYNER MED TEMA
Skyddsavdelningen har under 2016
fortsatt att arbeta med så kallade
tematillsyner. Arbetssättet påbörjades
2015 och innebär att våra inspektörer
och ingenjörer genomför tillsyner på ett
större antal verksamheter inom samma
verksamhetsområde under en sammanhängande tidsperiod.

2016 ÅRS TEMATILLSYNER
Enligt tillsynsplanen för året genomfördes tillsyner främst på verksamheter
tillhörande följande teman:

SKOLOR
I stort sett alla skolverksamheter i
förbundets område fick tillsynsbesök under året. Totalt 162 besök på
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
Resultat
Efter att ha sammanställt resultatet
av tillsynerna på skolorna kan vi
konstatera att de flesta påpekandena avser brister i verksamheternas
systematiska brandskyddsarbete.
Ofta att personal saknar aktuell
brandskyddsutbildning, men också
hur arbetet med brandskyddet
organiseras och hur verksamheterna
genomför sina interna kontroller.
Det har också förekommit brister i
utrymningssäkerheten med blockerade och ibland låsta utrymningsvägar. Glädjande är att vi i mycket få
fall behövt anmärka på verksamheternas rutiner för utrymning.
Ett antal åtgärdsförslag har tagits
fram för att komma till rätta med
de brister och anmärkningar som
uppmärksammats under årets

tillsyner. Bland annat kan nämnas
regelbunden utbildning för personal, digitalt system för systematiskt
brandskyddsarbete, årlig uppföljning av brandskyddsarbete på
förvaltningsnivå och årlig rapport till
kommunfullmäktige.

131

25 %

BRANDSKYDDSUTBILDNINGAR

SAMLINGSLOKALER

SFI-, grundskole- och
PRAO-elever, bostadsbolag, scouter, träffpunkter, bostadsrättsföreningar med flera.

Våra handläggare besökte ett 90-tal
samlingslokaler av olika slag. Från
stora idrottsanläggningar med
publikantal över 6 000 personer
till teatrar, restauranger och större
detaljhandelsanläggningar.
TILLFÄLLIGA ASYLBOENDEN
16 asyl- och andra boenden för flyktingar eller ensamkommande barn
fick brandskyddet kontrollerat.

av lägenheterna som besöktes
saknade fungerande brandvarnare.

AMBASSADÖRSPROJEKTET I SIFFROR
ETT PROJEKT I SAMVERKAN
MED VÄXJÖ KOMMUN

FRÅN 1 SEPTEMBER 2015 TILL 30 DECEMBER 2016

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN FÖR FYRVERKERIER

AMBASSADÖRERNA HAR

Under mellandagarna, när det blev
tillåtet att sälja fyrverkerier inför nyårsafton, besöktes och kontrollerades samtliga försäljningsställen som
fått tillstånd att sälja fyrverkerier.

4 734

Hembesöken genomfördes i samverkan
med de kommunala bostadsbolagen.

KNACKAT PÅ

Brandvarnare delades ut till
lägenheter där det saknades.

LÄGENHETSDÖRRAR

TOTALT

6 760

De blev insläppta i 41% av lägenheterna. Till övriga lämnades tryckt
information i brevinkast/postfack.

SMÅLANDSSOTAREN AB
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga
bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i
bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.
Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för
att minska risken för brand. Sotningsverksamheten
är numera uppdelad i två separata uppdrag: sotning
och brandskyddskontroll.
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor
(SFS 2003:778) ansvara för att sotning (rengöring)
och brandskyddskontroller av eldningsanläggningar
genomförs. Fastighetsägare kan dock efter ansökan
beviljas att själv utföra eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten som man bor
i om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt
säkert sätt. Inom området finns 567 fastighetsägare
med sådant medgivande, varav 24 stycken medgavs
under året.
Alvesta och Växjö kommuner har delegerat ansvaret
för sotning och brandskyddskontroll till Värends
Räddningstjänst som i sin tur har tecknat avtal med
en leverantör som utför arbetet åt kommunerna,
Smålandssotaren AB.
Leverantören har överlämnat statistik över årets
utförda rengöringar och brandskyddskontroller.
7

Inom förbundets område fanns cirka 31 800 förbränningsanläggningar som omfattades av kravet
på brandskyddskontroll. 90 procent av de sotningar
som skulle genomföras blev genomförda. Fristuppfyllnaden för brandskyddskontroller är 76 procent.
Av de objekt som besöktes bedömdes nästan 1 100
stycken ha brister. Inga förelägganden eller förbud
meddelades under året.

GENOMFÖRDA
BRANDSKYDDSKONTROLLER
Nedan visas antalet genomförda brandskyddskontroller
för perioden samt antalet befintliga anläggningar/objekt
fördelade per kategori.

KATEGORI

2-årsobjekt
3-årsobjekt
6-årsobjekt

TOTALT ANTAL
OBJEKT

ANTAL GENOMFÖRDA
KONTROLLER 2016

494
11 117
20 447

31
2 628
2 563

31

38
BESÖK PÅ
FRITIDSGÅRDAR
OCH ARABY
PARK ARENA
Informerat om
räddningstjänstens
verksamhet och
knutit kontakter
med ungdomar.

Vuxenutbidningar, HVBhem, privatpersoner,
grundskolor, landningsbanan med flera.

BESÖK, INFORMATION
OCH SAMTAL PÅ

18

Personer har under projektets
tid mottagit personlig information om brandskydd och
räddningstjänstens uppdrag i
samhället.

STUDIEBESÖK

asylboenden
och HVB-hem

Tillkommer gör det antal
personer som ambassadörerna mött på stan, vid gallerior
och under event och mässor.
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EVENT, MÄSSOR
MED MERA
Julmarknader, direktmöte Araby, Kulturnatten, välkomstmässor vid Linnéuniversitetet, serniormässa
på konserthuset, öppet hus på Växjö brandstation,
”Försvars och blåljusdagen” på Stortorget i Växjö,
Vårstad Växjö, Karl-Oskardagarna, ”Håll dig på
benen” på ryttartorpet, med flera.

SJUKFRÅNVARO

MEDARBETARE
OCH KOMPETENS

Nedan visas obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av
arbetstiden. I tabellen finns utfall för sjukfrånvaro fördelad på ålder
samt långtidssjukfrånvaro och total sjukfrånvaro.

AVLASTANDE SAMTAL

Mätdatum: 2016-11

KOMPETENSUTVECKLING

Anges i procent

LOKAL RÄDDNINGSINSATSKURS
Under tre veckor 2016 genomförde vi
en lokal räddningsinsatskurs för nya
deltidsbrandmän i Ingelstad och
Moheda.

Instruktör vid räddningsinsatskurs på
övningsanläggningen Nothemmet.

Kursen är andra steget i en deltidsbrandmans utbildning och genomförs
efter den inledande preparandutbildningen. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) ansvarar normalt
för denna del av utbildningen och deltagarna genomför kursen på den plats
som MSB utser.
I och med att utbildningen denna gång
genomfördes på hemmaplan kunde vår
kursledare fokusera på att lyfta fram de
specifika möjligheter och utmaningar
för effektivt räddningsarbete som de
aktuella stationerna har.
Utbildningen fick mycket gott betyg
vid utvärdering och det kändes bra att
vi valde att genomföra utbildningen på
detta sätt.
SKÄRSLÄCKARUTBILDNING
OCH NY 1010
I maj driftsattes heltidsstyrkans nya
brandbil (1010). Med den nya bilen
introducerades även ett nytt släckverktyg, en skärsläckare. Innan bilen kunde
driftsättas fick all berörd personal
utbildning i det nya verktyget.

Instruktörer från egen organisation
utbildade samtliga jourlag under ett
antal dagar på vår utbildningsanläggning Nothemmet.
I samband med utbildningen fick
brandmännen också bekanta sig
med den nya bilen, vilken utrustning som finns på den och var
utrustningen är placerad.
ARBETSLEDARUTBILDNING
För att ge bättre förutsättningar för
god arbetsmiljö för beredskapsgrupperna på våra deltidsstationer har vi under 2016 fortsatt att
utbilda arbetsledare till de orter
som har eller har varit på väg att få
FIP-resurs.
Systemet med FIP innebär att
styrkeledaren, vilken tidigare åkt
tillsammans med gruppen, istället
flyttas ut i ett eget fordon. Genom
den utbildade arbetsledaren, ska
gruppen ges bra förutsättningar för
att arbeta säkert och även på egen
hand kunna starta upp insatser vid
tillfällen då styrkeledaren av någon
anledning kommer till olycksplatsen
efter huvudstyrkan.

Elva brandmän från beredskapsgrupper i Alvesta, Moheda, Rottne,
Braås och Vislanda genomförde
arbetsledarutbilningen under ett
par dagar under 2016.
ÖVNINGAR OCH UTBILDNINGAR
I SAMVERKAN
Terror
I en nyligen publicerad avhandling
från Umeå universitet har personal
från ambulans, polis och räddningstjänst intervjuats om beredskapen
för en storskalig terrorattack. Avhandlingen visar att
många är osäkra på hur man enskilt, och gemensamt över organisationsgränser, kommer kunna
hantera ett attentat med många
skadade.
Denna osäkerhet gäller även för
vårt område. Som ett led i att öka
insikten och i förväg ges möjlighet
att diskutera problembild, ledningsfrågor och hur vi gemensamt kan
stötta samhället och varandras
organisationer genomfördes under
våren 2016 en samverkansövning.
Ledningspersonal från ambulans,
polis och räddningstjänst träffades vid ett par tillfällen och ”spelade” utifrån ett givet scenario hur
respektive organisation kunde och
skall kunna bidra vid en insats.

PERSONALENS SAMMANSÄTTNING
Nedan visas antalet anställda per kön och medelålder fördelat på personalkategorierna, samt
det totala antalet tillsvidare- och visstidsanställda. Nyckeltal från 2015 anges inom parentes.
Mätdatum 2016-11-01

PERSONALKATEGORI
Förtroendevalda och revisorer
Ledning, administration, förebyggande och drift
Brandmän heltid
Brandmän deltid
Räddningsvärnsmän
TOTALT
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
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KVINNOR
3 (3)
4(4)
1 (0)
11 (10)
0 (0)
19 (17)

MÄN
11 (11)
14 (11)
44 (46)
160 (156)
20 (27)
249 (251)

TOTALT
14 (14)
18 (15)
45 (46)
171 (166)
20 (27)
268 (268)
61 (61)
5 (2)

MEDELÅLDER
56,7 (56,7)
47,7 (53,1)
47,3 (44,4)
42,2 (42,8)
41,3 (41,0)
44,1 (45,5)

Total sjukfrånvaro
- varav långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)
29 år eller yngre
30 - 49 år
50 år eller äldre

Samverkan vid trafikolycka
Under hösten 2015 påbörjades en
samverkansövning för insats vid
trafikolycka i Kronobergs län. Övningen fortsatte under hela 2016 och
engagerade räddningstjänst- och
ambulanspersonal från hela länet.
Bandmän och ambulanspersonal
övade tillsammans enligt gemensamma rutiner, för att effektivisera
omhändertagandet av den drabbade.
Att ta fram och lära sig gemensamma
rutiner leder också till förståelse för
varandras organisationer, med en
säkrare miljö på olycksplatsen som
effekt.

2016

2015

2,69
4,16
0,01
1,99
4,15

2,87
25,62
0,09
2,18
4

Utöver det styrande dokumentet och
det tryckta materialet finns också
en övningsbank som ska hjälpa oss
att hålla diskussionen levande och
implementera värdegrunden.
FÖRSTA TILLSVIDARESANSTÄLLDA
KVINNLIGA HELTIDSBRANDMANNEN
I FÖRBUNDET

MÅNGFALDS- OCH
JÄMSTÄLLDHETSARBETE

2016 var året då Värends Räddningstjänst anställde sin första tillsvidareanställda kvinnliga heltidsbrandman.
Vi har sedan tidigare ett tiotal kvinnliga brandmän inom deltidsorganisationen och antalet kvinnliga deltidsbrandmän ökar för varje år. Vi ser
detta som viktiga steg i rätt riktning
mot framtiden och en mer jämställd
personalstyrka.

VÄRDEGRUND

REKRYTERING

Arbetet med framtagandet av en
gemensam värdegrund påbörjades
2014. Då bildades en projektgrupp
som fick till uppgift att driva arbetet
med värdegrund och jämställdhet.
Gruppen valde att börja med värdegrunden. Under två år har värdegrunden arbetats fram i dialog med
förbundets personal och med hjälp
av diskussioner.

HELTIDSPERSONAL

Under 2016 blev värdegrunden nedskriven i sin slutgiltiga nu gällande
form och antogs som ett styrande
dokument.
I samband med antagandet togs det
fram tryckt material som användes
i det inlednande implementeringsarbetet. Informationsfoldrar och
affischer placerades ut på strategiska
platser, tänkta att fungera som verktyg för befästa och påminna oss om
våra värdeord.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Under året har ett antal av våra
trogna medarbetare funderat på eller valt att avisera sin pensionering.
Som en följd av detta hade vi senare
delen av året flera olika annoner om
anställning av personal på heltid. De
flesta tjänsterna tillträds under 2017
och vid 2016 års slut är resultatet av
rekryteringarna ännu inte klart.
DELTIDSPERSONAL
Personalomsättningen i deltidsorganisationen har tidigare år legat stabil
på cirka tio procent. Det gångna året
var den något lägre.
Totalt 13 nya deltidsbrandmän gick
under året förbundets preparandutbildning på Nothemmet, och var
därefter redo att börja jobba på sina
respektive orter.

Under året förbättrade vi organisationen för avlastande samtal/kamratstöd. Nio nya samtalsledare utbildades för att förbättra tillgängligheten.
Målsättningen har varit att det större
delen av tiden ska finnas en samtalsledare ”i beredskap”.
Grundtanken med kamratsstödsorganisationen är att vi med kort varsel
ska kunna aktivera en samtalsledare
när behov uppstår efter en insats.
Exempel på händelser där avlastande
samtal kan vara nyttiga är: hot- och
våldssituationer där en eller flera i
styrkan varit inblandade; när någons
anhörig drabbats av olycka; när en
kollega blivit allvarligt skadad; när
barn skadats svårt eller omkommit,
självmord och andra händelser som
gett starka sinnesintryck.
INCIDENTER OCH HÄNDELSER
Under året rapporterades totalt 33
händelser in i vårt system. Elva av
dem rapporterades som avvikelser,
tolv som tillbud och tio som olyckor.
Fem av de inrapporterade olyckorna
inträffade vid fysisk träning, tre på
räddningsuppdrag och två vid övriga
tillfällen.
ARBETSMILJÖ VID TRAFIKOLYCKOR
Med anledning av de arbetsplatsolyckor med räddningspersonal
som inträffade i Sverige 2016 initierades ett länsövergripande arbete med
att se över rutiner och utrustning för
insats vid trafikolyckor.
Personal från vår organisation och
Ljungby räddningstjänst tog fram
förslag på hur vi säkert skall kunna
arbeta på olycksplater på vägar.
Förstärkning av utrustningsnivån sker
stegvis under 2016 och våren 2017.

HISTORISK LÖNEREVISION
För första gången i förbundets historia erhöll under 2016 all heltidspersonal individuell lönesättning.
Lönekriterierna arbetades fram och
kommer även utvärderas i dialog
med de fackliga organisationerna.
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MÅL OCH AKTIVITETER

= Genomfört

KVALITETSUTVECKLING
AKTIVITET

STATUS

KOMMENTAR

Ny strategisk plan med en tydligare styrmodell i
anslutning till förbundets handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor samt verksamhetsplan.

Fortsatt utveckling av styr- och
ledningssystem pågår.

Integration av Daedalos mot kommunens nya
ekonomisystem Raindance.
Översyn av operativ ledning- och styrning inom
Räddsam Kronoberg med ”inre befäl” (IB) m.m.

STATUS

Fortsatt arbete med mål att minska risk för och
konsekvenser vid brand i samverkan med kommunernas
social- och omsorgsverksamheter.

AKTIVITET

STATUS

KOMMENTAR
Anpassning till AFS basförmåga
säkerställd. Fortsatt utbildning.

Klart.

Revidering av handlingsplan fys & hälsa.

Revidering framskjuten.

Arbetet pågår.

Rutiner för kamratstöd och avlastande samtal efter svåra
olyckor revideras. Förbundet deltar i länsgemensamt
arbete kring krisstöd för allmänheten.

Klart.

Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
genomförs.

Vissa utbildningsdelar kvarstår.

En säker arbetsmiljö före, under och efter insats med
särskild fokus på rök- och sotpartiklar.

Viktiga åtgärder vidtagna, men
arbetet fortsätter.

Periodiskt underhåll genomförs av utbildningslokaler på
övningsplats Nothemmet. En förstudie avseende tvättoch personalutrymmet genomförs.

Förstudie kvarstår.

KOMMENTAR

EN VÄLSKÖTT EKONOMI - MÅL FÖR EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Arbetet fortsätter.

Ambassadörsprojekt med unga arbetslösa som efter
utbildning kan genomföra riktade insatser där särskilda
behov föreligger.

Projektet slutfört med mycket
gott resultat.

EFFEKTIVT OCH FLEXIBELT RESURSUTNYTTJANDE FÖRE, UNDER OCH EFTER OLYCKOR
STATUS

AKTIVITET
Förbundets investeringstakt ökar, år 2019 är inga fordon
äldre än 20 år.

STATUS

KOMMENTAR
Kräver ökade investeringar,
avskrivningsutrymme avsätts i
budget för 2017.

Hydraulisk sax. Ett verktyg
som bland annat används
till att klippa upp biltak.

KOMMENTAR

Fortsatt utbyggnad av FIP, kvarvarande två stationer
inom förbundet klara under första halvåret 2015.

Klart.

IVPA/SAMS-uppdrag fortsätter på samtliga stationer i
förbundet men avtalet skall omförhandlas

Nytt avtal är tecknat mellan
Räddsam Kronoberg och Region
Kronoberg fr.o.m. april 2016.

Översyn och anpassning av förbundets larmplaner samt
rutiner för styrkeuppbyggnad genomförs inom ramen
för DRH-projektet (Dynamisk Resurs Hantering).

Införande klart, anpassning
fortsätter.

Byte av skadeplatsradio genomförs.

Upphandling fördröjd.
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EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS MED KOMPETENTA MEDARBETARE SOM TRIVS SAMT
GOD HANTERING AV MILJÖN

Arbete pågår.

Räddningsstyrkorna genomför förebyggande
olycksinformation med prioritering mot skolmiljö,
ungdomar, områden med språkproblematik och/eller
särskild risk för anlagd brand.

AKTIVITET

= Ej genomfört

Motorsågskörkort.

STÄRKA MEDBORGARENS FÖRMÅGA ATT MINSKA OCH FÖRHINDRA OLYCKA
AKTIVITET

= Delvis genomfört
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EKONOMI

EKONOMISK UPPFÖLJNING
STRATEGISKA SATSNINGAR FINANSIERADE MED EGET
KAPITAL 2016

Alla siffror är avrundade till närmaste tusental.

Belopp i Tkr

ÅRETS RESULTAT
Trots flera större insatser under året
har förbundet genom god ekonomisk hushållning lyckats hålla tilldelade medel på en rimlig nivå.
Direktionen valde för 2016 att satsa
1 000 000 kronor ur eget kapital för
strategiska satsningar. Det gällde:
införande FIP, Upp i rök, inre befäl,
beklädnad samt kostnader för överanställning. Förbundet har använt
688 000 kronor av den satsade miljonen. Projekt ”inre befäl” kom inte
igång under året.

GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING OCH
FINANSIELLA MÅL
Bestämmelsen om god ekonomisk
hushållning innebär i kommunallagen att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt
samt att varje generation ska bära
kostnaderna för den kommunala
service som konsumeras.
Förbundet har som utgångspunkt att
ha en budget där kostnaderna inte
överstiger intäkterna.
Förbundets finansiella mål är att:
• hålla en budget i balans
• det egna kapitalet ska uppgå till
minst fem procent av medlemsbidragen (3 370 000 kronor för året)
• år 2019 ska inga av förbundets
fordon vara äldre än 20 år.
Uttag av eget kapital gjordes med
688 000 kronor inom ramen för de
strategiska satsningar som genomfördes och avslutades under året.

MEDLEMSBIDRAG
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna genom bidrag stå
för de verksamhetskostnader som
inte täcks på annat sätt. Under budgetåret ges förbundet kostnadstäckning från medlemskommunerna för
löneökningar och faktiska pensionskostnader.
Medlemskommunerna ökade medlemsbidraget med 1 000 000 kronor
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Införande första insatsperson (FIP)
Upp i rök
Inre befäl
Beklädnad
Överanställning

för 2016. Reglering av faktiska
pensionskostnader och löneökningar
gjordes löpande under året.

KOSTNADER
KOSTNADER FÖR STRATEGISKA
SATSNINGAR
Införande av FIP avslutades under
året. Nu är samtliga deltidsstationer
utanför Växjö centrum bemannade
med FIP-personal. Kostnaden uppgick till 169 000 kronor vilket var
19 000 kronor mer än budgeterat.
Informations- och utbildningsprojektet ”Upp i rök” har fortsatt under
2016 och kostade förbunder 49 000
kronor, 51 000 kronor lägre än budgeterat.
Med nytt beklädnadsreglemente som
började gälla från juni 2016 har även
deltids- och räddningsvärnspersonal
tilldelats uniformskläder och skyddsskor som lånekläder, uniformer. Inköpen kostade 220 000 kronor,
20 000 kronor mer än budgeterat.

Budget

Utfall

150
100
300
200
250

169
49
0
220
250

SKULDER OCH PENSIONSAVSÄTTNINGAR
Pensionsskulden är den beräknade
framtida skuld som förbundet har
till arbetstagare och pensionstagare.
Den samlande pensionsskulden har
ökat med 479 000 kronor och är vid
årets slut 23 222 000 kronor.
Förbundets låneskuld till Växjö kommun uppgick vid bokslutet till
860 000 kronor.

INVESTERINGAR
FORDONSINVESTERINGAR
Med ett uppdrag att förbundet år
2019 inte ska ha några fordon äldre
än 20 år har investeringstakten ökats
under 2016. Ny basbil (1010) med utökad förmåga (skärsläckare) driftsattes i maj 2016. Upphandlingsarbetet
med ny tankresurs (5040) till Alvesta
är klart och fordonet är levererat och
driftsätts i början av 2017.
ÖVRIGA INVESTERINGAR

Med aviserade och möjliga pensionsavgångar har förbundet försökt
ha framförhållning och därmed haft
högre personalkostnader i samband
med ”överanställning”. Dessa kostnader uppgick till 250 000 kronor.

Utbyte av material har skett enligt plan. Under året har förbundet
investerat i värmekameror, larmställ,
hydraulslangar, brandslang, personsökare och brandposthuvud med
backventil.

PERSONALKOSTNADER

NYTT EKONOMISYSTEM

Förbundets personalkostnader för
året är högre än vad som budgeterats.

Första januari 2016 driftsattes det
nya ekonomisystemet Raindance
tillsammans med en ny ekonomimodell. Stystemskiftet fungerade väl och
inga större störningar har förekommit under året.

INTÄKTER
Årets intäkter uppgick till 8 350 000
kronor vilket är 3 623 000 kronor mer
än budgeterat. Av intäkterna är
1 405 000 kronor projektbidrag från
Växjö kommun (för ambassadörsprojektet) och Länsstyrelsen (för Räddsam Kronoberg). Detta är intäkter
som har direkt motsvarande kostnad.

Under hösten färdigställdes också
integrationen med automatisk överföring av debiteringsunderlag från
verksamhetssystemet Daedalos till
Raindance. Arbetet fortsätter nu med
att finslipa ekonomimodell, budget
och uppföljningar.

FRAMTID OCH
OMVÄRLDSANALYS

riskområden med fokuspunkter för
internkontroll och styrning 2016:

Till 2017 erhöll förbundet ett tillskott
om 1 500 000 kronor av begärda
2 400 000 kronor. Tillskottet används
till investeringar, ökade personalkostnader samt åtgärder för att möta
ökad befolkningsökning och förändrad samhällsstruktur.

Ekonomi - löner
Förtroende -personal, förmåner
Verksamhet - efterlevnad av tagna
beslut, beslutsgång

Medlemskommunerna växer och
räddningstjänsten måste ges möjlighet att växa i sin verksamhet för att
klara uppdraget. Med detta menas
ekonomi och investeringar, framtida
utveckling med brandstationer och
personalförsörjning. En årlig ökning
av befolkningen med cirka 1 400 personer påverkar framkomlighet, ytor,
tider för att nå olyckor med mera.
Träbaserad nyproduktion kommer
med stor sannolikhet att påverka
insatserna vid brand i byggnad. Det
är viktigt att Värends Räddningstjänst
finns med i den samhällsplanering
som sker för att med strategiskt
tänkande ges möjlighet att analysera
och planera för de förhållanden som
detta innebär.

INTERN KONTROLL OCH
REVISION PWC
Internkontrollplan för förbundet
beslutades vid direktionssammanträdet i juni 2016. Beslutet togs senare
än andra år då vi valde att invänta
rapporten från den revision som
genomfördes av revisionsföretaget
PwC under vårvintern. Rapporten var
beställd av revisionen i Växjö kommun och granskade fyra nämnder, ett
bolag och ett förbund.
Kortfattat tydliggjorde rapporten att
kontrollmålen styrning, uppföljning,
kontroll och riskhantering var delvis
ändamålsenliga. Inom kontrollområdet ”förebygga oegentligheter”
bedömdes förbundets rutiner vara
otillräckliga. Av denna anledning
påbörjades arbete med att revidera
reglemente för intern kontroll.
Beslut om nytt reglemente togs av
direktionen vid sammanträdet i juni.
Det nya reglementet tydliggör ansvar,
uppföljning samt beskriver hur internkontrollarbetet ska bedrivas inom
förbundet.
Med utgångspunkt i revisionsrapporten föreslogs och antogs följande

ÖVERSYN FÖRMÅNER
Under hösten har vi gjort en
översyn av de förmåner som finns
inom förbundet. Syftet har varit att
klargöra vad som är en förmån samt
se över om det finns förmåner som
enligt skattelagstiftningen är att
likställa med lön.
Enligt Skatteverket är en förmån
”ersättning för arbete” som man som
anställd kan få i annat än kontanter. En förmån uppkommer i princip
så snart arbetsgivaren bekostar en
privat levnadskostnad åt en anställd.
Huvudregeln är att en förmån är
skattepliktig om det inte särskilt
reglerats att den är skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde.
RESULTAT
Efter dialog inom förbundet, i personalgrupper och i förbundets samverkansgrupp, kunde läget sammanfattas enligt följande:
När det gäller fri personalparkering
(heltidspersonal) bedömdes att avgift
inte för närvarande ska tas ut.

Anledningen är att det i omgivningen
finns avgiftsfri parkering på gator och
torgytor. Om parkeringsavgift beslutas på dessa ytor kommer förbundet
att att ompröva sin bedömning.
Tillgång till tvätthall och verkstad är
förmåner som funnits länge, av tradition och ”hävd”. Bedömningen är att
detta bör ses över under 2017 i syfte
att klargöra om förmånen ska finnas
kvar och i så fall hur den kan ersättas
av den enskilde.

POLICY FÖR BISYSSLA REVIDERING OCH KONTROLL
Policy och blankett för redovisning
av bisysslor reviderades under våren.
Tidigare policy var från 2008. I juni
redovisades den reviderade policyn
vid direktionssammanträde och i
samverkansgrupp.
Därefter skickades dokumenten ut til
all heltidspersonal. Alla medarbetare
blev ombedda att lämnade in sin
redovisning till närmaste chef senast
den 15 september.
Inventeringen omfattade 60 personer varav hälften redovisade någon
form av bisyssla. Ingen av bisysslorna
bedömdes vid tillfället vara otillåten.
Inventeringen kommer följas upp
årligen i samband med medarbetarsamtal.

INVESTERINGSREDOVISNING
BUDGETERADE OCH GENOMFÖRDA INVESTERINGAR
2015 OCH 2016
2016

Belopp i Tkr

2015

Budget

Utfall

Budget

Utfall

FORDON
Tunga fordon BAS/tankfordon
Terrängfordon
Ledningsfordon

4 000
0
0

4 364
0
161

7 500
0
1 200

0
0
1 386

UTRUSTUNING OCH MASKINER
Skyddsutrustning
Räddningsmateriel
Rökskydd

300
250
2 600

475
366
0

300
250
2 600

154
65
0

IT, SAMBANDSUTRUSTNING M.M
Utalarmering DRH
Skadeplats och rökdykarradio
Samband och ledning/RC

300
750
350

794
0
0

100
600
150

0
133
0

ÖVRIGT
Möbler och annan utrustning

150

0

150

154

8 700

6 160

11 550

1 892

TOTALT
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RESULTATRÄKNING
Bokslut
2016

Bokslut
2015

8 350
-78 708
-4 157

6 705
-76 167
-3 768

-74 515

-73 230

25
-54

18
-52

-74 544

-73 264

Bidrag Alvesta kommun
Bidrag Växjö kommun

15 162
57 542

14 942
56 664

ÅRETS RESULTAT

-1 840

-1 658

Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

not 1
not 2
not 3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

not 4
not 5

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG

BALANSRÄKNING

FINANSIERINGSANALYS

Belopp i Tkr

26 969
1 355
25 614

not 6
not 7

28 328
1 201
27 127

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Koncernkonto

not 8
not 9

16 526
7 692
8 834

18 176
4 584
13 592

44 854

45 145

2 669
4 509
- 1 840

4 509
6 167
-1 658

23 222
23 222

22 743
22 743

18 963
860
18 103
5 121
12 982

17 893
1 145
16 748
5 437
11 311

44 854

45 145

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat

not 10

Avsättningar
varav pensioner

not 11

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
- leverantörsskulder
- övriga kortfristiga skulder

not 12
not 13

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bokslut
2016

Bokslut
2015

-1 840

-1 658

4 158
479

3 769
1 979

-3 108
1 354

-234
956

1 043

4 812

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar

-5 516

-6 921

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-5 516

-6 921

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld

-285

-285

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-285

-285

13 592
-4 758

15 986
-2 394

8 834

13 592

Belopp i Tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar (- ökning/+ minskning)
Förändring kortfristiga skulder (- minskning/+ ökning)
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Likvida medel vid årets början
Årets kassaflöde
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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EKONOMISKT RESULTAT I SIFFROR

EKONOMISKT RESULTAT I SIFFROR SIFFROR

Bokslut
2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

SUMMA TILLGÅNGAR
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Bokslut
2016

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Bokslut
2015

8 350
3 308
2 508
2 534

6 705
3 056
3 061
588

-78 711
-1 264
-50 204
-4 384
-3 155
-7 524
-468
-1 723
-2 692
-2 168
-5 129

-76 167
-1 154
-47 199
-5 779
-2 944
-7 599
-556
-1 558
-3 447
-1 936
-3 995

-4 157
-3
-4 154

- 3 768
-131
-3 637

25
25

18
18

NOT 5. FINANSIELLA KOSTNADER
Räntor, lån m.m.
Övriga finansiella kostnader

-54
-36
-18

-52
-45
-7

NOT 6. MARK, BYGGNADER M.M.
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

1 201
2 734
-1 379
-154

1 355
2 734
-1 247
-132

27 127
66 152
-38 658
-3 997
3 630

25 614
59 994
-35 022
-3 636
4 278

NOT 8. KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

7 692
3 622
2 756
1 314

4 584
814
2 037
1 733

NOT 9. KASSA OCH BANK
Koncernkonto

8 834
8 834

13 592
13 592

NOT 10. EGET KAPITAL
Eget kapital vid årets början
Årets resultat

2 669
4 509
-1 840

4 509
6 167
-1 658

NOT 11. AVSÄTTNINGAR
Särskild avtalspension
Visstidspension/särskild avtalspension enligt överenskommelse
Avsättning löneskatt

23 237
18 688
15
4 534

22 743
18 197
106
4 440

860
860

1 145
1 145

18 103
570
5 121
1 609
448
3 429
1 847
1 276
978
2 825

16 748
285
5 437
1 683
451
5 797
1 856
613
0
626

NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER
Taxor, avgifter och ersättningar
Försäljning av tjänster (verksamhet/entreprenad)
Övriga intäkter och bidrag
NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp anläggningstillgångar
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Årets inbetalning av pensioner
Okomp. övertid, ej uttagna semesterdagar
Lokaler
Leasing, operationell
Förburkningsinventarier
Fordon (drift, reparation och underhåll)
Köpta administrativa tjänster
Övriga kostnader
NOT 3. AVSKRIVNINGAR
Byggnader
Maskiner och inventarier
NOT 4. FINANSIELLA INTÄKTER
Övriga ränteintäkter

NOTER BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

NOT 7. MASKINER OCH INVENTARIER
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Pågående investering

NOT 12. LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån medlemskommunerna
NOT 13. KORTFRISTIGA SKULDER
Nästa års amortering på långfristiga lån från medlemskommunerna
Leverantörsskulder
Upplupna löner
Upplupen löneskatt ind. del
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid inklusive sociala avgifter
Upplupna pensionskostnader ind. del
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Kortfristiga skulder till staten

Allmänt
Den kommunala redovisningslagen
stadgar bland annat att bokföring
och redovisning ska ske enligt god
redovisningssed. Innebörden i detta
bestäms och utvecklas genom nya
och förändrade rekommendationer
och lagar eller genom att ny praxis
uppstår.
Förutom att redovisningen ska vara
rättvisande finns övriga vägledande
principer såsom försiktighets- och
öppenhetsprincipen. Värends Räddningstjänstförbund tillämpar den
kommunala redovisningslagen och
rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting samt från
Rådet för Kommunal Redovisning.
Periodisering
I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret
bokförts som sådana, det vill säga
periodiserats.

Semesterlöneskulden, det vill säga
skulden till personalen för sparade
semesterdagar, okompenserad
övertid samt arbetsgivaravgift
redovisas som kortfristig skuld.
Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade
framtida skuld som Värends Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare.
Den samlade pensionsskulden,
inklusive löneskatt återfinns under
raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under
avsättningar redovisas den särskilda
avtalspensionen.
Som kortfristig skuld finns de
avgiftsbestämda pensioner som
tjänats in av de anställda under
2016, men som betalas ut under
2017. Från 1998 betalas årligen hela
intjänandet av avtalspension ut för
individuell placering.

Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits
till anskaffningsvärde efter avdrag för
planenliga avskrivningar. Avskrivningar
av anläggningstillgångar görs efter en
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s
förslag till avskrivningstider.
Avskrivning börjar när anläggningarna
tas i bruk. Den ekonomiska livslängden
för en anläggningstillgång ska uppgå
till minst tre år och anskaffningsvärdet
till minst ett basbelopp.
Följande avskrivningstider tillämpas:
tunga fordon 15 år, personbil (ny) 10 år,
och maskiner och inventarier 3-10 år.
Omsättningstillgångar har värderats till
lägsta värdets princip, det vill säga det
lägsta av anskaffningsvärdet eller det
verkliga värdet. Kundfodringar äldre än
ett år har skrivits ned med 100 procent.
Kravåtgärder fullföljs även beträffande
nedskrivna kundfodringar.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2016
avseende Värends Räddningstjänstförbund, org.nr. 222000-1396
Vi, revisorer för Värends Räddningstjänstförbund, har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet
under 2016.
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att den interna kontrollen är
tillräcklig.
Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma om resultaten
är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen beslutat.
Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt Växjö
kommunrevisions revisionsreglemente. Vid granskningen har vi biträtts av Växjö kommuns revisionskontor.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättavisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi konstaterar att det finansiella målet inte uppnås.
Vi konstaterar att verksamhetsresultaten enligt årsredovisningen delvis är förenliga med de verksamhetsmål
som direktionen beslutat.
Vill tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2016.
Växjö den 22 mars 2017
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Bokslut
2016

Belopp i Tkr
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REDOVISNINGSPRINCIPER

VERKSAMHETSSTATISTIK
Under året har förbundet genomfört 1390 utryckningar, jämfört med 1396 år 2015. Här nedan presenteras antal utryckningar fördelat på typ av insats.

UTRYCKNINGAR
OLYCKOR
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Drunkning/tillbud
Nödställd person
Nödställt djur
Översvämning + vattenskada
Läckage av drivmedel/olja
Annan olycka
TOTALT OLYCKOR

LARM UTAN TILLBUD
Automatlarm ej brand/gas
Förmodad räddning
Annan händelse
utan risk för skada
TOTALT LARM UTAN TILLBUD

VERKSAMHETSSTATISTIK - DET OPERATIVA ÅRET

I väntan på ambulans+sjukvård
Hjälp till ambulans
Hisslarm ej nödläge
Annat uppdrag
TOTALT ÖVRIGA INSATSER

2015

153
185
246
16
5
16
9
12
11
26
679

164
117
257
22
7
27
3
3

-7
+ 58
-4
- 27
- 28
- 40
+ 200
+ 300

19
619

+ 37
+ 10

2016

(1)

465
11(1)

531

540

63
17
15
85
180

(1)

2015 Förändr. (%)

472
5
54

2016

Förändr. (%)

(3)

+ 2(2)
-55(1)
(3)

-2

TILLSYNER
Tillsyn LSO
Tillsyn LBE
Tillsyn samplanerad (LSO+LBE)
TOTALT TILLSYNER
TILLSTÅND - BESLUT
Explosiv vara
Brandfarlig vara
Egensotning
TOTALT TILLSTÅND/ANS.
HANDLÄGGNINGSÄRENDEN
Yttranden ordningslagen
Yttranden alkohollagen
Yttranden plan- och byggärenden
TOTALT YTTRANDEN

2016
218
21
49
288
2016
13
41
24
78
2016
63
55
103
221

2015 Förändr. (%)
103 + 112
72
- 71
5 + 880(5)
180
+ 60
2015 Förändr. (%)
40
78
37
155

- 68
- 47
- 35
- 50

2015 Förändr. (%)
81
80
45
206

- 22
- 31
+ 229
+7

BRANDSKYDDSUTBILDNINGAR(6)
(Antal utbildade personer)

2016

2015 Förändr. (%)

Brandskyddsutbildning
Upp i rök
Bamses brandskola
TOTALT BRANDSKYDDSUTB.

2 280
483
920
3 683

2 234
211
1 140
4 630

+2
+129(7)
- 19
- 20

2015 Förändr. (%)
156
16
11
49
237

- 60(4)
+6
+ 27
+ 65
- 24

Många av de verksamheter som fått tillsyn under 2016 har
också haft tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva
varor (ex. skolor och restauranger). Därav det ökade antalet
samplanerade tillsyner (LSO+LBE) jämfört med 2015.

(5)

Statistiken i denna tabell avser förbundets ordinarie kursoch utbildningsverksamhet. Se även separat redovisning av de
utbildningar och informationstillfällen som genomförts genom
Ambassadörsprojektet (sid 8).

(6)

Händelsetypen försvann vid införande av ny händelserapport
i mars 2016.

(1)

Vi har sedan flera år tillbaka en målsättning att minska antalet
utryckningar vid ”automatlarm, ej brand/gas” (så kallat onödigt
automatlarm). Målet är att ha färre än ett onödigt automatlarm per
larmanläggning och år. Under 2016 ryckte vi i genomsnitt ut 0,8
gånger till varje larmanläggning (586 st).

(2)

Upp i rök är en utbildning som riktar sig till ungdomar i
högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt
ungdomarnas eget beteende och handlande. Startades på två
skolor i Växjö kommun under 2015.

(7)

Händelsetypen introducerades vid införande av ny
händelserapport i mars 2016.

(3)

I och med nytt avtal med Region Kronoberg från och med
april 2016 upphörde den så kallade samutlarmningen (att
räddningstjänsten alltid larmas samtidigt som ambulans vid befarat
hjärtstopp). Därav minskningen av antalet IVPA-larm.

(4)
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ÖVRIGA INSATSER

2016

TILLSYNER, TILLSTÅND OCH YTTRANDEN
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